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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022;  

 Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của Sở 

Công Thương (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 và Kế hoạch phân bổ dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo 

chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Giao Văn phòng sở theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

từng phòng chuyên môn, đơn vị và định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Giám đốc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP1. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 
 

 

  Hoàng Văn Quảng 



2 
 

 
 

Phụ lục 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SCT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Công Thương) 
 

TT Nội dung thực hiện 

Lãnh đạo phụ 

trách 

 

Thời gian  

bắt đầu - kết 

thúc 

Đơn vị phối hợp 

 
Ghi chú 

I NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

1 

Tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 3 - 

tháng 6 

Các sở, ngành, địa 

phương 

Có trong 

Chương 

trình khung 

năm 2022 

của UBND 

tỉnh 
2 

Tham mưu Chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 6 - 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

3 
Tham mưu triển khai Quy hoạch tỉnh các nội dung liên 

quan đến lĩnh vực công nghiệp 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

4 

Tham mưu ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến 

công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa 

phương tỉnh Hà Tĩnh. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 3 - 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

Có trong 

Chương 

trình khung 

năm 2022 

của UBND 

tỉnh 

5 
Tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách theo 

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND tỉnh.  
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 02-

tháng 12 

Các Sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

6 

Triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cụm công 

nghiệp theo quy định. Nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02-

tháng 12 

Các Sở, ngành, địa 

phương liên quan 
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thuật cụm công nghiệp và sản xuất kinh doanh trong 

cụm công nghiệp. 

7 
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch khuyến công 

địa phương năm 2022 sau khi UBND tỉnh phê duyệt. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 02 - 

tháng 12 

Trung tâm KC&XTTM, 

các địa phương và doanh 

nghiệp liên quan 

 

8 

Chỉ đạo triển khai Đề án khuyến công quốc gia; thẩm 

định các đề án khuyến công quốc gia bổ sung mới năm 

2022. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02 - 

tháng 12 

Trung tâm KC&XTTM, 

các địa phương và doanh 

nghiệp liên quan 

 

9 

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 415/KH-

UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị 

về định hướng xây dựng chính sách phát triển công 

nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02 - 

tháng 12 

Các đơn vị, địa phương 

liên quan 
 

10 

Triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 484/KH-

UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02-

tháng 12 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 
 

11 
Tham mưu Kế hoạch và Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 03 - 

tháng 06 

Các sở, ban ngành, địa 

phương và doanh nghiệp 

liên quan 

 

12 

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại các Nhà máy lớn, các 

tổng kho… 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02 - 

tháng 12 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan  
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13 

Đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện công tác 

huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định về: vật liệu 

nổ công nghiệp, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, khai 

thác khoáng sản, an toàn công nghiệp…  

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02 - 

tháng 12 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 

 

14 

Thẩm định, cấp phép hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp; nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; sản xuất, 

kinh doanh hóa chất. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02-

tháng 12 
Các đơn vị liên quan 

 

15 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở hoàn thiện hồ sơ tham 

gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp khu vực. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 06 - 

tháng 12 

Trung tâm KC&XTTM; 

các đơn vị, địa phương 

liên quan 

 

16 
Tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật về lĩnh 

vực công nghiệp.  
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 03 – 

tháng 12 

Các đơn vị, địa phương 

liên quan 

 

17 
Tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động Khoa 

học và Công nghệ ngành Công Thương. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 02 –

tháng 12 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 

 

18 
Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác an toàn, 

môi trường công nghiệp thuộc lĩnh vực Công Thương. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 02-

tháng 12 

Các Sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

19 

Tham mưu triển khai hoạt động của Hội đồng lựa chọn 

chủ đầu tư hạ tầng gắn với thành lập, mở rộng cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02-

tháng 12 

Các Sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

20 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu 

tư xây dựng; phối hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, 

các dự án công nghiệp vào địa bàn. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 02-

tháng 12 

Các Sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

II NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

21 

Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án phân 

loại khách hàng sử dụng điện năm 2022; theo dõi, kiểm 

tra, giám sát quá trình thực hiện. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng12 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện 
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22 

Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi thực hiện Quy hoạch phát 

triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện VIII) và Quy 

hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ  2021-2035, có xét đến năm 

2050. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Truyền tải điện Hà Tĩnh, 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện 

 

23 

Hướng dẫn, tham mưu công tác đầu tư xây dựng, phát 

triển đồng bộ các dự án nguồn điện: Điện khí, gió, mặt 

trời, thủy điện, điện sinh khối, điện khí sinh học...). 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

 Các Sở Chuyên ngành, 

UBND cấp huyện, các 

Nhà đầu tư, Công ty 

Điện lực 

 

24 

Tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, thay thế Chỉ thị 

số 14/CT-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới 

điện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Tháng 2- 

Tháng 5 

Truyền tải điện Hà Tĩnh, 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện. 

 

25 Kiểm tra, theo dõi, công tác an toàn điện trong các Khu 

công nghiệp, Cụm công nghiệp; cơ sở sản xuất. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 3- 

Tháng 11 

BQL Khu KT tỉnh, 

UBND cấp huyện, BQL 

các khu, cụm công 

nghiệp 

 

26 Chỉ đạo, kiểm tra công tác ngừng, giảm mức cung cấp 

điện; cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện 
 

27 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giá bán điện. 
PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện, 

HTX DV điện 

 

28 Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm 

hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Các đơn vị quản lý lưới 

điện; UBND cấp huyện 

 

29 
Thực hiện Dự án tháo dỡ xây mới đường dây 110kV 

và 220kV đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ 

đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh  

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Nhà đầu tư và các đơn vị 

liên quan 

 

30 
Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ở 

các cơ sở năng lượng trọng điểm 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty điện lực Hà 

Tĩnh; các địa phương, 
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các sở, ban, ngành; các 

cơ sở sử dụng NLTĐ 

31 
Tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bàn 

giao công trình điện trên địa bàn. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, UBND cấp huyện, 

chủ đầu tư các công trình 

 

32 

Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí số 4 

về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, các địa phương, 

Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh 

 

33 

Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và 

khai thác các công trình: nhiệt điện, thủy điện và điện 

mặt trời. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Chủ đầu tư các công 

trình thủy điện, các sở 

ban ngành liên quan, các 

địa phương 

 

34 
Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 

tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 4- 

Tháng 9 

Các tổ chức hoạt động 

điện lực, tổ chức và cá 

nhân liên quan 

 

35 

Học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước 

về phát triển các dự án điện gió, điện sinh khối, sản 

xuất điện từ rác… 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 4- 

Tháng 11 

Một số tỉnh/khu vực lân 

cận và nhà đầu tư liên 

quan 

 

36 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 

điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 4- 

Tháng 11 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; Truyền tải 

điện, Công ty điện lực, 

Đơn vị tư vấn 

 

III NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 

37 
Triển khai Quy hoạch tỉnh liên quan đến lĩnh vực 

thương mại. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

38 
Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến 

chính sách thương mại nông thôn. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 02- 

tháng 12 

Sở Tài chính, địa 

phương 
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39 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 3- 

tháng 8 

Các sở, ngành, địa 

phương 

Có trong 

Chương 

trình khung 

năm 2022 

của UBND 

tỉnh 

40 

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định về quản lý chợ trên 

địa bàn tỉnh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về 

quản lý chợ. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 8- 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

Sau khi 

Chính phủ 

ban hành 

Nghị định 

mới 

41 

Xây dựng và triển khai Phương án đảm bảo hậu cần, 

ứng phó thiên tai; phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, 

siêu bão năm 2022. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02 – 

tháng 12 

UBND cấp huyện, các 

phòng chuyên môn liên 

quan, các doanh nghiệp 

 

42 
Triển khai Nghị quyết, Đề án đẩy mạnh xuất khẩu gắn 

với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 03- 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

43 
Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

công thương giai đoạn 2022-2025. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02 –

tháng 12 

Các phòng, đơn vị liên 

quan 

 

44 

Triển khai các Đề án phát triển TMĐT quốc gia; Kế 

hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021-2025. 

GĐ.Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, các tổ chức 

doanh nghiệp liên quan 

 

45 

Vận hành hiệu quả sàn TMĐT hatiplaza.com (quản trị, 

chỉnh lý hình ảnh, dữ liệu lên sàn TMĐT; kết nối người 

mua và người bán trên sàn TMĐT). 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 3- 

Tháng 12 

Các doanh nghiệp, 

HTX, cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

 

46 

Tập huấn, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử 

cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 4- 

Tháng 10 

Các cơ quan quản lý nhà 

nước, doanh nghiệp, 

HTX, cơ sở sản xuất 

kinh doanh 
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47 
Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh quảng bá, xúc tiến bán 

hàng trên sàn thương mại điện tử. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 3- 

Tháng 12 

Bộ Công Thương, 

Doanh nghiệp, HTX, cơ 

sở sản xuất kinh doanh 

 

48 

Tổ chức Kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, 

sản phẩm nông sản vào hệ thống phân phối lớn, sàn 

thương mại điện tử. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 5- 

Tháng 11 

Bộ Công Thương, 

UBND cấp huyện, cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

 

49 

Rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn tại địa bàn các xã; tham 

mưu giải pháp đạt chuẩn bền vững tiêu chí tại 100% số 

xã. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, các tổ chức 

doanh nghiệp liên quan 

 

50 

Triển khai Kế hoạch  429/KH-SCT ngày 25/11/2021 

của Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 

2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

UBND cấp huyện, các 

doanh nghiệp, cơ sở 

 

51 

Thực hiện Kế hoạch số 517/KH-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp 

bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (khảo 

sát, kiểm tra  giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa 

trước, trong và sau tết nguyên đán). 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02 - 

tháng 3 

UBND cấp huyện, sở 

Tài chính 

 

52 

Thực hiện Kế hoạch 482/KH-SCT, ngày 29/12/2021 

của Sở Công Thương về triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

mùa Lễ hội Xuân 2022. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02 - 

tháng 3 

Thanh tra sở, UBND cấp 

huyện. 

 

53 
Tập huấn kiến thức và phổ biến các quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh; 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 5- 

Tháng 10 

UBND cấp huyện, các 

doanh nghiêp, HTX, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh 
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Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, các 

văn bản Quy phạm pháp luật liên quan 

54 

Xây dựng Cẩm nang “Hướng dẫn công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thuộc 

ngành Công Thương” 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 5- 

Tháng 10 

UBND cấp huyện, các 

doanh nghiêp, HTX, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh 

 

55 

Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và 

QĐ của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động XNK gắn 

với phát triển dịch vụ logistics; Hội nghị phổ biến toàn 

diện kiến thức HNKTQT, Hiệp định EVFTA và các 

Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia; Phổ biến 

quy định pháp luật, chính sách về thương mại điện tử; 

tác động từ các FTA đến hoạt động thương mại điện tử 

cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 03 - 

tháng 11 

Các sở ngành liên quan, 

UBND cấp huyện 

 

56 

Tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp trên địa bàn với 

các bộ ngành, tham tán thương mại các nước, các nhà 

phân phối lớn trong và ngoài nước; Quảng bá phát triển 

ngành logistics trên địa bàn tỉnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, các 

đơn vị 

 

57 
Tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật, cơ chế chính 

sách về lĩnh vực thương mại. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 3 - 

tháng 10 

UBND cấp huyện, Các 

sở ngành 

 

58 

Xây dựng và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về một 

số  lĩnh vực thương mại (năm 2022 tổ chức thi tìm hiểu 

về lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và  

VSATTP hoặc Bán hàng đa cấp). 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, các tổ chức 

doanh nghiệp liên quan 

 

59 

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 

10/8/2020 về triển khai thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.  

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, các tổ chức 

đơn vị có liên quan 
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60 

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 

31/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch bảo vệ người 

tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 20/8/2021 về 

việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

UBND cấp huyện, Cục 

QLTT, Hội BVQLNTD 

 

61 

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 

08/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

62 
Lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu phục vụ công tác giám 

sát về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 02 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, các 

đơn vị 

 

63 
Khảo sát hiện trạng, cập nhật cơ sở dữ liệu, các chợ, 

siêu thị, siêu thị mini trên địa bàn tỉnh. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 3- 

tháng 6 
Các đơn vị, địa phương 

 

64 

Phối hợp với Đảng ủy Khối, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc 

thi hoặc các hình thức tuyên truyền cuộc vận động 

"Người VN ưu tiên dùng hàng VN" mang tính lan tỏa 

trong cộng đồng. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 6 - 

tháng 12 

Các sở, ngành, đoàn thể, 

UBND cấp huyện 

 

65 
Rà soát, sửa chữa và thay thế các biển hiệu tuyên 

truyền điểm bán hàng Việt cố định trên địa bàn tỉnh. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 02 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, các 

đơn vị 

 

66 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Tháng 12 
Các sở, ngành, địa 

phương liên quan 

 

67 

Thực hiện Kế hoạch 337/KH-UBND ngày 13/9/2021 

của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Thực 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02 - 

tháng 12 

Các sở, ngành, đoàn thể, 

UBND cấp huyện 
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hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên 

giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

68 

Thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và 

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 sửa đổi 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở ban ngành, địa 

phương, doanh nghiệp 

và các đơn vị có liên 

quan 

 

69 
Thực hiện các nhiệm vụ về phòng chông dịch Covid-

19 lĩnh vực Công Thương. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 12 

Các sở ban ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, 

chợ TTTM, siêu thị và 

các đơn vị có liên quan 

 

IV NHIỆM VỤ THANH TRA     

70 
Thanh tra việc chấp hành các quy định trong việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

tại Phòng Quản lý Công nghiệp. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý I Văn phòng Sở 

 

71 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần xăng 

dầu DKC Hà Tĩnh. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý II 

Phòng QLTM và các cơ 

quan liên quan 

 

72 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Xăng 

dầu Thảo Thắng. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý II 

Phòng QLCN; QLTM 

và các cơ quan liên 

quan 

 

73 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại Công ty 

TNHH khí hóa lỏng Miền Trung. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý III 

Phòng QLCN; QLTM 

và các cơ quan liên 

quan 

 

74 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động: sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, 

khuyến mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện 

giao dịch chung (05 đơn vị). 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý I 

Phòng QLTM, các cơ 

quan liên quan 
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75 
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 

điện lực, quản lý kinh doanh khai thác chợ (13 đơn 

vị). 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Quý I đến 

Quý III 

Phòng QLNL, QLTM 

và các cơ quan liên 

quan 

 

76 
Kiểm tra việc chấp hành các quy pháp luật trong hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp (11 đơn vị). 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý III 

Phòng QLCN, các cơ 

quan liên quan 

 

77 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh xăng dầu; hóa chất và sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả, điều kiện giao dịch chung, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (9 đơn vị). 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý IV 

Phòng QLCN, QLTM, 

QLNL và các cơ quan 

liên quan 

 

V NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XTTM 

78 Tiếp tục kiện toàn bộ máy Trung tâm theo quy định. 
GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 12 
Văn phòng Sở 

 

79 
Phối hợp xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương 

năm 2022; kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023.  
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Tháng 02 - 

tháng 07 
Phòng QLCN 

 

80 

Phối hợp xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến 

công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa 

phương tỉnh Hà Tĩnh trình UBND tỉnh ban hành. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 03 - 

tháng 12 
Phòng QLCN 

 

81 

Tổ chức thực hiện các nội dung đề án khuyến công 

quốc gia và khuyến công địa phương năm 2022 sau khi 

được Bộ Công Thương và  UBND phê duyệt. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Thường 

xuyên 

Phòng QLCN, các địa 

phương và cơ cở công 

nghiệp nông thôn 

 

82 

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn 

tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực 

năm 2022; tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu các tỉnh phía Bắc. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Tháng 04 - 

tháng 12 

Phòng QLCN, các địa 

phương và doanh nghiệp 

liên quan 

 

83 Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện. PGĐ Lê Xuân Từ  
Thường 

xuyên 
Phòng QL Năng lượng  
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84 

Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 

2022.  

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 03 - 

tháng 12 

Phòng QLNL, các sở, 

ngành có liên quan 

 

85 
Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỷ thuật chuyên 

ngành Công Thương. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Thường 

xuyên 

Phòng QLCN, các địa 

phương và doanh nghiệp 

liên quan 

 

86 
Tham gia sự kiện kết nối cung cầu 6 tỉnh Bắc Trung 

Bộ.  
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 6- 

tháng 12 
Phòng QL Thương mại 

 

87 
Tổ chức tham gia gian hàng tại các Hội chợ triển lãm 

trong nước và ngoài nước. 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Tháng 4- 

tháng 12 

Các doanh nghiệp trong 

tỉnh 

 

 

88 

Thực hiện các hoạt động quảng bá XTTM: In ấn tài 

liệu, xây dựng phóng sự quảng bá; duy trì nâng cấp, 

webDacsan.hatinh.gov.vn; tăng cường hoạt động phần 

mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa Hà Tĩnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 8- 

tháng 12 
Phòng QL Thương mại 

 

89 

Tham dự Hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh trong 

nước theo chương trình của Bộ Công Thương và các 

tỉnh tổ chức. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 6 - 

tháng 12 

Phòng QL Thương mại, 

các đơn vị có liên quan 

 

90 

Tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp cận khách hàng, thị 

trường tiêu thụ thông qua các Hội chợ triển lãm và các 

hoạt động Xúc tiến thương mại. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 6- 

tháng 10 
Phòng QL Thương mại 

 

91 

Tham gia Hội chợ triển lãm, quảng bá giới thiệu sản 

phẩm của tỉnh tại Hội chợ Quốc tế vùng biên giới các 

tỉnh giáp các nước Thái Lào, Campuchia hoặc Trung 

Quốc 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 6- 

tháng 12 
Phòng QL Thương mại 

 

92 

Tổ chức Phiên chợ đêm cuối tuần gắn với tuyến phố đi 

bộ; tổ chức Lễ Hội Cam và các sản phẩm OCOP Hà 

Tĩnh lần thứ 5 năm 2022 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Tháng 8- 

tháng 12 
Phòng QL Thương mại 
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93 

Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh vào các hệ thống phân phối 

trong và ngoài nước. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Tháng 12 Phòng QL Thương mại 

Có trong 

Chương 

trình khung 

năm 2022 

của UBND 

tỉnh 

VI NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG 

94 
Kế hoạch phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2022. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Tháng 02 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị liên quan 

 

95 Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023. 
GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 7 - 

tháng 11 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị liên quan 

 

96 
Phân khai, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 3 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

97 
Đánh giá hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu 

năm 2022. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Tháng 6 

Các phòng chuyên môn, 

địa phương, doanh 

nghiệp 

 

98 Đánh giá hoạt động ngành Công Thương năm 2022. 
GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Tháng 12 

Các phòng chuyên môn, 

địa phương, doanh 

nghiệp 

 

99 
Tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Tháng 12 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

100 
Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến công 

tác CCHC năm 2022. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Thường 

xuyên 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

101 

Rà soát, tham mưu ban hành các quy chế, quy định liên 

quan đến các hoạt động: thi đua khen thưởng; văn hóa 

công vụ; bí mật nhà nước; an ninh trật tự.... 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Quý I 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 
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102 
Tham mưu sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ 

trụ sở nhà 2 tầng. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Tháng 4- 

tháng 7 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

103 
Tham mưu tổ chức ứng dụng CNTT và phát triển chính 

quyền số. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Thường 

xuyên 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

104 

Thực hiện quy trì, cải tiến ISO của Sở. 
PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Thường 

xuyên 

Các phòng CM, đơn vị 

và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

 

105 
Tham mưu phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Trung 

tâm. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Tháng 02- 

tháng 6 

Trung tâm, các đơn vị 

liên quan 

 

106 
Tham mưu luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và 

các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Thường 

xuyên 

Các phòng chuyên môn 

liên quan 

 

107 Xuất bản 04 Bản tin Công Thương. 
PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Thường 

xuyên 

Các phòng CM, đơn vị 

và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan 
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